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กฎบัตร 

คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรษัิท มีบทบาทสาํคญัในฐานะเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ ในการกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ แผนกลยทุธ ์และ

งบประมาณใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงาน เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการดาํเนินกิจการ และควบคมุดแูลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดม้อบหมายไว ้ดว้ยความยุติธรรม โปรง่ใส สอดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัและนโยบายต่างๆ รวมถึง

จรรยาบรรณธุรกิจ ดว้ยเหตนีุ ้คณะกรรมการบรษัิท จะไดร้บัการแตง่ตัง้จากผูถื้อหุน้ดว้ยกระบวนการท่ีโปรง่ใส ทกุทา่นจึงตอ้งเป็นผูท่ี้

มีความรูค้วามเช่ียวชาญและประสบการณท่ี์สามารถเอือ้ประโยชนใ์หแ้ก่บรษัิท มีความทุม่เท ใหเ้วลาอยา่งเต็มท่ีในการปฏิบตัิหนา้ท่ี 

มีภาวะผูน้าํ มีวิสยัทศัน ์มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ สามารถดูแลใหม้ีระบบงานท่ีใหค้วามเช่ือมั่นไดว้่ากิจกรรมต่างๆ ของ

บริษัท ใหด้าํเนินไปในลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และตอ้งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการของบริษัท โดยจัดใหม้ี

ระบบแบง่แยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน 

1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.1 มีจํานวนกรรมการเพียงพอท่ีจะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ท่ีมีความรู  ้ประสบการณ์ และ

ความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยตอ้งมีจาํนวนกรรมการรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ตาม

กฎหมาย  โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 3 คนหรือ ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระดงักลา่วสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการทาํงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอิสระ ทาํใหเ้กิดการถ่วงดลุในการ

ออกเสยีงในการพิจารณาเรือ่งต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบรหิาร เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษัิท 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระของบรษัิทจาํนวน 3 คน ตอ้งดาํรงตาํแหนง่กรรมการตรวจสอบดว้ย  

1.2 กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

1.3 จาํนวนกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารต้องมีไม่เกินกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ เพ่ือให้มีการถ่วงดุลระหว่าง

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารกบักรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

1.4 ตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร อย่างนอ้ย 1 คน ท่ีมีประสบการณใ์นธุรกิจซือ้มาขายไปเก่ียวกับสินคา้ดา้น

วิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท และอย่างนอ้ยอีก 1 คน ท่ีมีประสบการณด์า้นบญัชีและการเงิน โดยคณะกรรมการ

จดัใหม้ีการเปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการดงักล่าว รวมถึงจาํนวนปีการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

และบนเวบ็ไซตข์องบรษัิท 

2) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

2.1 มีอายุไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ กรณีกรรมการผูด้าํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองและมีอายุครบ 80 ปีในปีใด อาจไดร้บัการพิจารณา

คณุสมบตัิเพ่ือตอ่อายใุนการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทไดเ้ป็นปีต่อปี  โดยคาํนึงถึงผลงาน ความรู ้ประสบการณท่ี์เป็น

ประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจ ทัง้นี ้ตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

2.2 มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม กฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการ

กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด โดยจะตอ้งเป็น
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บคุคลท่ีมีช่ืออยู่ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทนุ วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือบคุคลในระบบขอ้มลูรายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทท่ีออกหลกัทรพัย ์

2.3 มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์ท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจ มีความซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมในการ

ดาํเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทิุศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ท่ีใหแ้ก่บรษัิทอยา่งเต็มท่ี 

2.4 เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้โดยรวม มิใช่ตวัแทนของผูถื้อหุน้กลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

2.5 จาํนวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหนง่ในบรษัิทอ่ืน ไมเ่กิน 3 บริษัทจดทะเบียน โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพ

การทาํงานของกรรมการท่ีดาํรงตาํแหนง่หลายบริษัท อย่างรอบคอบ และเพ่ือใหม้ั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาใน

การปฏิบตัิหนา้ท่ีในบรษัิทไดอ้ยา่งเพียงพอ 

2.6 คณะกรรมการบรษัิท กาํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืนของกรรมการบรษัิท ตามระเบียบขอ้บงัคบัของ

บริษัท ท่ีวา่ กรรมการบรษัิทจะประกอบกิจการ หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรือหุน้สว่นไมจ่าํกดัความรบัผิดใน

หา้งหุน้สว่นจาํกดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทจาํกดั หรอืบรษัิทมหาชนจาํกดัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน 

และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิทไมไ่ด ้เวน้แตจ่ะแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

2.7 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเขา้เป็น

หุน้สว่น หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาํเพ่ือ

ประโยชนข์องตนหรอืประโยชนข์องบคุคลอ่ืน เวน้แตจ่ะแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

2.8 กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีสว่นไดส้่วนเสียในสญัญา ท่ีบริษัททาํขึน้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 

หรอืถือหุน้ หุน้กู ้เพ่ิมขึน้หรอืลดลงในบรษัิท หรอืบรษัิทในเครอื 

คณะกรรมการบริษัทได้กาํหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นีใ้หน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุ

ของบริษัท บรษัิทยอ่ย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนเขา้ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการอิสระ 

3. ไมม่ีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  คูส่มรส พ่ีนอ้ง และ

บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น

ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้

ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแตง่ตัง้ให้

เขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระ 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บรษัิท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่ง

ไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนั ท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ 

หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั

และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

3) วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

3.1 ในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึ่งในสามโดยอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก สว่นปี

หลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนัน้อาจจะ

เลอืกเขา้รบัตาํแหนง่อีกก็ได ้

3.2 กรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษัท  กรรมการท่ีพน้จากตาํแหนง่  อาจไดร้บัเลือกเขา้มา

ดาํรงตาํแหนง่ใหมอี่กไดโ้ดยไมจ่าํกดัจาํนวนครัง้  สาํหรบัคณุสมบตัิในการดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการ

บรษัิท กาํหนดเป็นนโยบายว่าใหก้รรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 9 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ หรือ

นบัตัง้แตว่นัท่ีบรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

3.3 นอกจากการพน้ตาํแหนง่ตามวาระแลว้  กรรมการบรษัิทอาจพน้จากตาํแหนง่เมื่อ 

3.3.1 ตาย 

3.3.2 ลาออก 

3.3.3 ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั หรือกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

3.3.4 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

3.3.5 ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 
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3.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหนง่ใหย้ื่นใบลาออกตอ่บรษัิท การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบรษัิท 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด

ทราบดว้ยก็ได ้

3.5 ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี

คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัดและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่ 2 เดือน 

บคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่

3.6 ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากตาํแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งยงัคงอยู่รกัษาการในตาํแหน่ง เพ่ือดาํเนิน

กิจการของบรษัิทตอ่ไปเพียงเทา่ท่ีจาํเป็นจนกวา่กรรมการชดุใหมเ่ขา้รบัหนา้ท่ี เวน้แตศ่าลจะมีคาํสั่งเป็นอยา่งอ่ืน 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพน้จากตาํแหนง่ตามคาํสั่งศาล คณะกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่ง ตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้

เพ่ือเลอืกตัง้คณะกรรมการชดุใหม่ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัพน้จากตาํแหนง่ โดยสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ย

กว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดย

จะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วนัติดตอ่กนั 

3.7 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อน ถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า

สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจาํนวนหุน้

ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

4) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษัทใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท และขอ้กาํหนดของกฎหมาย กับหลกัเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีกระบวนการสรรหา

กรรมการ ดงันี ้

4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คดัเลอืกบคุคลท่ีเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการของบรษัิท ดว้ยการ 

เสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุวฒุิ ประสบการณ ์ ศกัยภาพ โดยใหค้วามสาํคญัตอ่ผูม้ีทกัษะ ประสบการณท่ี์มีความจาํเป็นต่อ

การประกอบธุรกิจของบริษัท พิจารณาจากทาํเนียบกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือของ

หนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีมกีารจดัทาํขอ้มลูดงักลา่ว หรอืช่องทางอ่ืนๆ ท่ีบรษัิทพิจารณาเห็นสมควร 

4.2 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ

ตามคณุสมบตัิท่ีบรษัิทกาํหนด เพ่ือเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยเลขานกุารบริษัทจะประกาศเชิญชวนใน

เว็บไซตข์องบรษัิทลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 90 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือและประวตัิบคุคลเขา้มายงั

บริษัท ซึ่งบริษัทไดก้าํหนดสดัสว่นของการถือหุน้ขัน้ตํ่าสาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเสนอช่ือกรรมการลว่งหนา้ โดยตอ้งถือหุน้

รวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท 

 



 เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)  

ชื่อเอกสาร กฎบตัร (Charter) 

เลขที่เอกสาร S-CGO-003 หน่วยงาน   : ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ 

วันที่เร่ิมใช ้ 28 มีนาคม 2565 แก้ไขคร้ังที ่ 6 หน้า 7/30 
 

4.3 การพิจารณาจะตอ้งมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดท่ี

เพียงพอ เพ่ือประโยชนใ์นการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษัิท 

4.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา เสนอคณะกรรมการบรษัิท  ก่อนท่ี

จะมีกรรมการครบวาระเป็นประจาํทกุปี  หากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอช่ือกรรมการรายเดิม

เขา้ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่ จะตอ้งนาํผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการรายดงักลา่วมาพิจารณาดว้ย 

4.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการเบือ้งตน้ก่อนนาํเสนอรายช่ือบุคคลท่ีผ่านการพิจารณาเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นขัน้

สดุทา้ยก่อนเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ตอ่ไป 

4.6 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

• ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่จาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

• ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคล คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตัง้

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

• บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพงึมี

หรอืจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด  

5) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร แผนการดาํเนินธุรกิจ รวมทัง้มี

บทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ตลอดจนดาํเนินกิจการ

ของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ มีจริยธรรม ภายใตจ้รรยาบรรณใน

การดาํเนินธุรกิจ รวมทัง้การกาํกบัดแูลใหก้ารบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีไดก้าํหนดไว ้และ

ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทและผูถื้อหุน้ 

5.1  หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

5.1.1 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท  ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบับริษัท  หรือกรณีท่ีจาํเป็นเรง่ด่วน  เป็น

ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถื้อหุน้  ตลอดจนมีบทบาทในการกาํหนดระเบียบ

วาระการประชมุรว่มกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

5.1.2 สนบัสนนุและเปิดโอกาสใหก้รรมการทกุคนหรอืผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการประชมุ และแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

5.1.3 สนบัสนุนและสง่เสริมใหค้ณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี

ความรบัผิดชอบและตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

5.1.4 กาํกบัดแูลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบตัิงานเชิงกลยทุธ ์รวมถึงใหค้าํแนะนาํและสนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจ

ของฝ่ายจดัการ 
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5.1.5 ดแูล ติดตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์

กาํหนดไว ้

5.1.6 เป็นผูล้งคะแนนชีข้าดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท มีการลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีงทัง้สองฝ่ายเทา่กนั 

5.2  หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

5.2.1 กาํหนดวิสยัทศัน ์นโยบาย กลยทุธ ์เปา้หมาย แผนการดาํเนินธุรกิจ งบประมาณประจาํปี โครงสรา้งการบรหิารงาน 

และอาํนาจการบรหิารตา่งๆ ของบรษัิท รวมทัง้นโยบายกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

5.2.2 ควบคมุกาํกบัดแูล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ท่ี

ได้รบัมอบหมายให้ทาํหน้าท่ีดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล  ตลอดจนดแูลใหบ้รษัิทมีการบรหิารจดัการตามนโยบายกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

5.2.3 มีอํานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานต่างๆ เฉพาะด้าน อาทิ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมถึงการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุด

ยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ท่ีแตง่ตัง้  

 ทั้งนี ้การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีท่ีกําหนดนัน้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให ้

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดงักลา่ว สามารถพิจารณาและ

อนมุตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีสว่นไดเ้สีย หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดทาํกบับริษัทหรือบริษัท

ย่อย (ถา้มี)  ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

และอนมุตัิไวแ้ลว้ 

 ในกรณี ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลอ่ืนปฏิบัติการแทน

คณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทาํเป็นลายลกัษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติ

คณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยา่งชดัเจน  และระบขุอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของ

ผูร้บัมอบอาํนาจไวอ้ยา่งชดัเจน 

5.2.4 ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานอย่าง

เหมาะสม 

5.2.5 จดัใหม้ีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีมีความนา่เช่ือถือได ้รวมทัง้ดแูลใหม้ีระบบการ

จดัเก็บเอกสารท่ีทาํใหส้ามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูไดใ้นภายหลงั 

5.2.6 จดัใหม้ีการทาํงบการเงินของบริษัทใหม้ีความถกูตอ้ง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบบญัชีท่ีผา่น

มาไดต้รงต่อความเป็นจรงิ ครบถว้น และถกูตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป โดยงบการเงิน ณ 

วันสิน้สุดรอบบัญชีของบริษัท ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ตลอดจนรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ

รายงานของผูส้อบบญัชี ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ของบรษัิท 
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5.2.7 ดูแลใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีระบบบริหาร

ความเสี ่ยงที่ครอบคลมุ และมีกระบวนการบริหารจดัการความเสี ่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มี

ประสิทธิภาพ และกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส  ตลอดจนดแูลใหบ้ริษัทมี

การบรหิารจดัการตามนโยบายกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

5.2.8 ดแูลใหม้ีกระบวนการและการจดัการท่ีชดัเจนและโปรง่ใส เก่ียวกบัการทาํรายการระหว่างบริษัท กบับคุคลท่ีเก่ียว

โยงกนั เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยตอ้งจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งเพียงพอ 

รวมทัง้มีการรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งสมํ่าเสมอ 

5.2.9 ดูแลให้มีการดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้งแผนพัฒนาพนักงาน ความต่อเน่ืองของผู้บริหาร 

(Succession Plan)  รวมทัง้ดแูลใหม้ีกระบวนการสรรหาและแผนการสบืทอดตาํแหนง่ของกรรมการ และผูบ้รหิาร

ระดบัสงูของบรษัิทท่ีมีประสทิธิผล 

5.2.10 พิจารณาอนมุตัิ และ/หรอื ใหค้วามเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหนา่ยไปซึ่งสนิทรพัย ์การลงทนุ และ

การดาํเนินการใดๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย (ถา้มี) ตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบั

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้เรือ่งท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งขออนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

5.2.11 ดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ยตามสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนั มคีวามเสมอภาคเท่าเทียมกนั และ

มีการรายงานขอ้มลูการดาํเนินงานท่ีสาํคญั และรายงานทางการเงินแก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างถกูตอ้งและ

เป็นไปตามท่ีขอ้กฎหมายกาํหนด  โดยกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบโดยไมช่กัชา้ หากมีสว่นไดเ้สียในสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงใดๆ ท่ีทาํกบับรษัิท หรอืถือหุน้เพ่ิมขึน้หรอืลดลงในบริษัท หรอืบรษัิทยอ่ย (ถา้มี) ทัง้นี ้สาํหรบัรายการท่ีทาํกบั

กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือมีสว่นไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษัท 

หรอืบรษัิทยอ่ย กรรมการซึง่มีสว่นไดเ้สยี ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิการทาํรายการในเรือ่งนัน้ 

5.2.12 คณะกรรมการบรษัิทอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรอืบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอยา่งหนึ่งอย่างใด

แทนคณะกรรมการบรษัิทได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและกาํกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ

อํานาจเพื ่อใหบ้คุคลดงักลา่วมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขการมอบ

อาํนาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร 

 ทัง้นี ้การมอบอาํนาจนัน้ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํใหบ้คุคลดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัิ

รายการท่ีตน หรอืบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีสว่นไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืน

ใดท่ีจะทาํขึน้กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถา้มี)  เวน้แต่เป็นการอนุมตัิรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเง่ือนไข

การคา้โดยทั่วไป หรอืเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 

5.2.13 แต่งตัง้เลขานุการบริษัท ท่ีมีคณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท   ท่ีเหมาะสม มีหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย  ์ ทาํหน้าท่ีให้ค ําแนะนําด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งทราบ และปฏิบัติหนา้ท่ี ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

บริษัท  รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและ

ประสบการณข์องเลขานกุารบรษัิทในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 
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5.2.14 สง่เสรมิและสนบัสนนุใหเ้ลขานกุารบรษัิทไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ดา้นกฎหมาย การ

บญัชี หรอืการปฏิบตัิหนา้ท่ีเลขานกุารบรษัิท 

5.2.15 จดัใหม้ีนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร และมีการสือ่สารใหท้กุคนในองคก์รไดเ้ขา้ใจถึง

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีใหถ้กูตอ้งตรงกนั เพ่ือสง่เสรมิใหท้กุคนในองคก์รปฏิบตัิตามนโยบายท่ีกาํหนด ทัง้นี ้

คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5.2.16 ยึดมั่นการดาํเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยกาํหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์

อกัษร เพ่ือใหน้าํมาใชแ้ละเผยแพรใ่หแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน เขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ี

บรษัิทใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบตัิ เพ่ือแสดงเจตนารมณใ์นการท่ีจะดาํเนินธุรกิจอยา่งโปรง่ใส มี

คุณธรรม มีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย คาํนึงถึงสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสาร

ภายในองคก์รในรูปแบบต่างๆ โดยท่ีจรรยาบรรณดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ท่ี

พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีกาํหนดไวใ้นดา้นต่างๆ โดยบริษัทไดม้ีการ

ประกาศและแจ้งใหท้กุคนรบัทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครดั รวมถึงใหม้ีการปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าว ทัง้นี ้

คณะกรรมการไดต้ิดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่วอยา่งจรงิจงั 

5.2.17 จดัใหม้ีนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันเป็นลายลกัษณอ์กัษร  เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่าการ

ปฏิบตัิงานของบริษัทเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั รวมถึงมี

การสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั รวมถึงบุคคลภายนอกอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในบริษัท  ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทมีการสอบทานและทบทวน 

นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันเป็นประจาํทุกปี  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพการดาํเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และบทบญัญตัิของกฎหมาย 

5.2.18 พิจารณาเรื่องความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ การพิจารณาการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ

ผลประโยชนม์ีแนวทางท่ีชดัเจน และเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั โดยกาํหนด

นโยบายท่ีไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลตา่งๆดงักลา่ว แสวงหาผลประโยชน์

สว่นตวัท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษัิท และควรหลกีเลีย่งการกระทาํท่ีกอ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง

ความสมัพนัธห์รอืการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักลา่ว โดยบคุคลดงักลา่วไมม่ีสว่นรว่มในการตดัสินใจใดๆ ใน

ธุรกรรมดงักลา่ว 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึง่ไดม้ีการพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ รวมทัง้บรษัิทไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่าง

เครง่ครดั ในเรือ่งการกาํหนดราคาและเง่ือนไขต่างๆ กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน ์ใหเ้สมือนทาํ

รายการกบับคุคลภายนอก 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทจะไดก้าํกบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการดาํเนินการ และการ

เปิดเผยขอ้มลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้นโดยจะเปิดเผยการทาํรายการ

ไวใ้นงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 
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5.2.19 จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายใน ซึ่งเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะสรา้งความมั่นใจต่อฝ่ายจดัการในการช่วยลดความเสีย่งทาง

ธุรกิจ ช่วยให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุ

เป้าหมายตามท่ีตัง้ไว ้ช่วยปกป้องคุม้ครองทรพัยส์ินไม่ใหร้ั่วไหล สญูหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้

รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ ช่วยใหบุ้คลากรปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง

และช่วยคุม้ครองเงินลงทนุของผูถื้อหุน้   ดงันัน้บรษัิทจึงไดก้าํหนดภาระหนา้ท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบตัิงาน

และผูบ้ริหารในเรื่องต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชส้ินทรพัยข์องบริษัทใหเ้กิด

ประโยชน ์และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงาน ผูต้ิดตามควบคมุ และประเมินผลออกจากกนั เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดลุ

และตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี

ประสทิธิภาพของระบบควบคมุภายในท่ีฝ่ายบรหิารจดัใหม้ีขึน้  รวมทัง้ไดจ้ดัทาํและทบทวนระบบการควบคมุ ทัง้ดา้น

การดาํเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกาํกับดูแลการปฏิบัติงาน  

ตลอดจนการจดัการความเสีย่ง และยงัใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหนา้และรายการท่ีผิดปกติ 

 ทัง้นี ้บริษัทไดว้า่จา้งบคุคลภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ท่ี เป็นผูร้บัผิดชอบในการควบคมุภายในของ

บริษัท ทาํหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพ่ือให้ผู้

ตรวจสอบภายในดงักลา่วมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ย่างเต็มท่ี ผูต้รวจสอบภายใน

จะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี ้บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหค้วาม

มั่นใจว่าระบบท่ีวางไวส้ามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุ

ภายใน และทบทวนระบบท่ีสาํคญัอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไวใ้น แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี รายงาน

ประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

5.2.20 จดัใหม้ีนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และติดตามผลการ

ปฏิบตัิเป็นประจาํทกุไตรมาส 

5.2.21 จดัใหม้ีแนวทางดาํเนินการท่ีชัดเจนกบัผูท่ี้ประสงคจ์ะรอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแส หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียผ่านทางเวป

ไซตห์รือรายงานตรงต่อบริษัท โดยใหแ้จง้เบาะแสผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพ่ือสั่ง

การใหม้ีการตรวจสอบขอ้มลูตามกระบวนการท่ีบรษัิทกาํหนดไว ้และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

6) การประชุมคณะกรรมการ 

6.1 บรษัิทจดัใหม้ีกาํหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหนา้ และแจง้ใหก้รรมการแตล่ะคนทราบ

กาํหนดการดงักลา่ว เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชมุได ้

6.2 บริษัทกาํหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ยปีละ 6 ครัง้ โดยกาํหนดวนัประชุมไวล้ว่งหนา้ตลอดทัง้ปี และอาจมีการ

ประชุมอีก 1 ครัง้ ในหนึ่งเดือนก่อนวนัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี รวมทัง้อาจมีประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น 

อยา่งไรก็ตาม เพ่ือใหเ้กิดความคลอ่งตวัตอ่การดาํเนินธุรกิจของบริษัท ในแตล่ะเดือนจึงจดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรหิาร 

ซึ่งทาํหนา้ท่ีตดัสินใจตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทกุครัง้ท่ีมีการประชุมกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารจะนาํเรื่องท่ีผ่านการพิจารณามาแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือใหส้ามารถกาํกับ ควบคุม ดูแล 

การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองและทนัการณ ์
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6.3 ในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร จะเป็นผูด้แูลใหค้วามเห็นชอบ

และรว่มกนัพิจารณาเลือกเรื่องท่ีจะบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม โดยไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการแตล่ะคนสามารถเสนอเรื่องท่ี

เป็นประโยชนต์่อบรษัิทเขา้สูว่าระการประชุมอย่างอิสระไดด้ว้ย และถือเป็นความรบัผิดชอบของกรรมการทุกคนท่ีจะเขา้รว่ม

ประชมุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจาํนวนการประชมุคณะกรรมการบรษัิททัง้หมดท่ีไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในรอบปี 

6.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร

ประกอบการประชมุไปใหก้รรมการลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัทาํการ เพ่ือใหก้รรมการไดม้ีเวลาศกึษาก่อนลว่งหนา้ เวน้แต่

ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษาสทิธิหรือประโยชนข์องบริษัทจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและกาํหนดวนัประชมุใหเ้ร็ว

กวา่นัน้ก็ได ้

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้เลขานกุารบรษัิทไดเ้ขา้รว่มการประชมุดว้ย โดยเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

และจดัสง่ใหป้ระธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรบัรองความถกูตอ้ง โดยเสนอใหท่ี้ประชมุรบัรองในการประชมุครัง้

ถดัไป รวมทัง้เป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มลูหรอืเอกสารเก่ียวกบัการประชุมตา่งๆ เพ่ือสะดวกในการสบืคน้อา้งอิง โดยปกติคณะกรรมการ

บรษัิทจะเขา้รว่มการประชมุทกุคนทกุครัง้  ยกเวน้แตม่ีเหตจุาํเป็น ซึง่จะแจง้เป็นการลว่งหนา้ก่อนการประชมุ 

6.5 ประธานกรรมการบริษัททาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม มีหนา้ท่ีดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระใหอ้ย่างเพียงพอ ซึ่ง

กรรมการทกุคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระในประเด็นท่ีสาํคญัโดยคาํนงึถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผู้

มีสว่นเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 

 ทัง้นี ้ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง 

โดยกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีจะไมเ่ขา้รว่มประชมุและ / หรอืไมใ่ชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั  

ประธานในท่ีประชมุจะออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 กรรมการทุกคนมีสทิธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาํคญัอ่ืนๆ และหากกรรมการอิสระหรือ

กรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสยัใดๆ กรรมการอ่ืนๆและฝ่ายบริหารของบริษัทตอ้งดาํเนินการตอบขอ้สงสยัดงักล่าวอย่าง

รวดเรว็และครบถว้นเทา่ท่ีจะเป็นไปได ้

 ในกรณีท่ีกรรมการไมเ่ห็นดว้ยกบัมติท่ีประชมุ กรรมการสามารถขอใหเ้ลขานกุารบรษัิท บนัทกึขอ้คดัคา้นไวใ้นรายงานการ

ประชมุ หรอืยื่นหนงัสอืแสดงการคดัคา้นตอ่ประธานกรรมการได ้

6.6 คณะกรรมการสนบัสนนุใหผู้บ้ริหารระดบัสงูหรือฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการตามความจาํเป็น

และเห็นสมควร  และนาํเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนเ์พ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้งอีกทัง้จะได้

รบัทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือสามารถนาํไปปฏิบตัิไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้เพ่ือประกอบการพิจารณาตดัสินใจของ

คณะกรรมการ ตลอดจนเพ่ือใหค้ณะกรรมการมีโอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูและสาํหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการ

สบืทอดงานในอนาคต 

6.7 คณะกรรมการสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจาํเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เลขานกุารบริษัท หรอืผูบ้ริหาร

อ่ืนท่ีไดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกาํหนด และในกรณีท่ีจาํเป็น คณะกรรมการอาจจดัใหม้ีความเห็นอิสระ

จากท่ีปรกึษาหรอืผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใชจ้่ายของบรษัิท 
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6.8 คณะกรรมการกาํหนดใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชุมกนัเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหารหรือฝ่ายบริหารของบริษัทเขา้ร่วมการประชุม เพ่ือเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ ทัง้ท่ีเก่ียวกับธุรกิจของ

บริษัทและเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ โดยแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารทราบถึงผลการประชุม รวมทัง้รายงานผลการ

ประชุมใหป้ระธานกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบริษัททราบดว้ย ในการประชุมใหป้ระธานกรรมการเป็นประธาน

ของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเขา้รว่มการประชุมไดใ้หท่ี้ประชุมคดัเลือกกรรมการหนึ่งท่าน เพ่ือทาํ

หนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุแทน และใหเ้ลขานกุารบรษัิทเป็นเลขานกุารของการประชมุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

7) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 

7.1 บริษัทจัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  สาํหรบั

กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกชุด  เพ่ือใหค้ณะกรรมการรว่มกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรบัปรุง

แกไ้ขตอ่ไป 

7.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล รายบุคคล และรายคณะ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง  

ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หนว่ยงานกาํกบัดแูลกาํหนด 

7.3 เลขานกุารบรษัิท เป็นผูส้รุปผลการประเมิน และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

7.4 บริษัทจะเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

7.5 บริษัทอาจพิจารณาจดัใหม้ีท่ีปรกึษาภายนอกมาช่วยในการกาํหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอย่างนอ้ยทกุๆ 3 ปี และเปิดเผยการดาํเนินการดงักลา่วในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

8) ค่าตอบแทน 

8.1 คณะกรรมการบริษัท พิจารณากลั่นกรองนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีชัดเจน และเสนอขอ

อนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ทกุปี  โดยอาจกาํหนดเป็นจาํนวนท่ีแนน่อน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ 

ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้ ซึ่งพิจารณาบนหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได ้รวมทัง้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม เปรยีบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบตัิอยูใ่นอตุสาหกรรม ขนาดกิจการท่ีใกลเ้คียง

กนั และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรกัษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ พรอ้มกนันี ้ยงัพิจารณาถึงหนา้ท่ีรบัผิดชอบท่ี

ได้รบัเพ่ิมขึน้ สาํหรบักรรมการท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นตน้  

8.2 คา่ตอบแทนกรรมการจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ประสบการณ ์ภาระหนา้ท่ีขอบเขตของบทบาทและความ

รบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดร้บัจากกรรมการแตล่ะคน 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันท่ีจะได้รับ

คา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานของบรษัิท 

8.4 คา่ตอบแทนกรรมการตอ้งไมข่ดัหรอืแยง้กบัการดาํรงคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 
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9) การพัฒนากรรมการ 

9.1 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการ

กาํกับดูแลกิจการของบริษัท แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพ่ือใหม้ีการปรบัปรุงการ

ปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  

9.2 ทกุครัง้ท่ีมีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดใหม้ีเอกสารและขอ้มลูท่ีเป็น

ประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของ

บรษัิทใหแ้ก่กรรมการใหม ่

9.3 คณะกรรมการกาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานเพ่ือทราบเป็นประจาํถึงแผนการพฒันา

และสืบทอดงาน  เพ่ือเตรยีมพรอ้มบคุคลท่ีมศีกัยภาพใหส้ามารถสืบทอดตาํแหน่งงานในกรณีท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

และผูบ้รหิารระดบัสงู เกษียณ ลาออก หรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้

 

 

 

- ลงนาม   - 
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กฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไดพิ้จารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการดาํเนินกิจการของบรษัิท สอบทานประสทิธิผลของการ

ควบคุมภายใน เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

สอดคลอ้งตามระเบียบการปฏิบตัิงานท่ีดี การบริหารกิจการดาํเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํหนา้ท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทรว่มกับผูส้อบบญัชี เพ่ือใหม้ั่นใจว่ารายงาน

ทางการเงินของบริษัท มีความนา่เช่ือถือ มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นถกูตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงสรา้งความมั่นใจและความน่าเช่ือถือแก่ผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการอย่าง

รอบคอบ มีความยตุิธรรม โปร่งใส และมีการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร

กาํหนดกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวด้งัตอ่ไปนี ้

1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นีใ้หน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้นตาม กฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด 

และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ีกาํหนด จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

1.3 กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความชาํนาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดร้บัมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน 

ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงิน และมีประสบการณเ์พียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการ

สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได ้

1.4 ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเลอืกและแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.5 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยผูอ้าํนวยการสายงานการเงินเป็น

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาํแหนง่ 

2) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

2.1 ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

2.2 มีคุณสมบตัิของกรรมการอิสระตามท่ีกาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ดงันี ้

2.2.1 ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นีใ้หน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2.2.2 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรอืผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบริษัท บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้ีอาํนาจควบคุม
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ของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนเขา้ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ

อิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีท่ีกรรมการเคยเป็นขา้ราชการหรอืท่ีปรกึษาของสว่นราชการซึง่

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท 

2.2.3 ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ี

นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดร้บัการ

เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

2.2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มี

อาํนาจควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น

หรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย 

บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้

ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระ 

2.2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู ่ 

เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รบัแต่งตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอิสระ 

2.2.6 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการ

เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทาง

วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ดาํรง

ตาํแหนง่กรรมการอิสระ 

2.2.7 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการ ของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

2.2.8 ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนั ท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอื บรษัิทย่อย หรอืไม่

เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบั

เงินเดือนประจาํ หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอ่ืน  ซึง่ประกอบกิจการ

ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

2.2.9 ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

2.3 เป็นผูท่ี้สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย ไดอ้ยา่งเป็น

อิสระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ

บคุคลดงักลา่ว 

2.4 เป็นผูท่ี้ไดร้บัความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป 

2.5 สามารถอทิุศเวลาอยา่งเพียงพอในการดาํเนินหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3) วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

อาจไดร้บัการแตง่ตัง้อีกไดน้อกจากการพน้ตาํแหนง่ตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหนง่เมื่อ 

3.1.1 ตาย 

3.1.2 ลาออก 

3.1.3 ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี ้หรือตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

3.1.4 พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษัิท หรอืครบวาระการดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิท 

3.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจง้เป็นหนงัสือ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน พรอ้มเหตผุล และใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูอ้นมุตัิ โดยบรษัิทจะแจง้เรือ่งการลาออกพรอ้ม

สาํเนาหนงัสอืลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีพน้จากตาํแหน่งตอ้งรกัษาการในตาํแหน่ง เพ่ือดาํเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่

จะเขา้รบัหนา้ท่ี 

3.3 ในกรณีท่ีตาํแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้

บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมีจาํนวนครบตามท่ี

คณะกรรมการบรษัิทกาํหนด โดยบคุคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นตาํแหนง่ไดเ้พียงวาระท่ียงัคงเหลืออยู่ของ

กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทัง้นี ้ใหบ้ริษัทแจง้การพน้จากตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบดงักลา่วพรอ้มเหตผุลของ

การพน้จากตาํแหนง่ตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที 

4) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1 สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

4.2 สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการควบคมุภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสม

และมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้

โยกยา้ยเลกิจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในตลอดจน

พิจารณาขอบเขตการปฏิบตัิงาน แผนการตรวจสอบประจาํปี และงบประมาณ รวมทัง้บุคลากรว่าเหมาะสม สอดคลอ้งกับ

ขอบเขตการปฏิบตัิงาน และเพียงพอท่ีจะสนบัสนนุงานในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.3 สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4.4 สอบทานความเหมาะสมของการปฏิบตัิตามแบบประเมินตนเองและเอกสารอา้งอิงท่ีเก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นการทจุริต

คอรร์ปัชนัของบรษัิทในการเขา้สูก่ระบวนการรบัรอง “แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ” 

4.5 สอบทาน พิจารณาใหค้วามเห็นตอ่การดาํเนินงานของบริษัท ตามมาตรการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั ระบบการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีเช่ือมโยงกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการทุจริตคอรร์ปัชัน  เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินงานของบริษัทมี

ความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และดาํเนินธุรกิจดว้ยการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันทุก

รูปแบบ  และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งสมํ่าเสมอถึงเรือ่งท่ีมีความเสีย่งสงูหรอืสิง่ท่ีตอ้งแกไ้ขปรบัปรุง 
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4.6 รบัเรื่องรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส การกระทาํอนัทจุรติคอรร์ปัชนั ทัง้จากภายในและภายนอก ท่ีกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร หรือ

พนกังานของบรษัิทมีสว่นเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตามท่ีไดร้บัแจง้ และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทรว่มกนั

พิจารณาโทษหรอืแกไ้ขปัญหาตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

4.7 พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ และเลกิจา้ง บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระ เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและเสนอ

คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่วรวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอย่างนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ 

4.8 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยท์ัง้นีเ้พ่ือใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

4.9 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 

One Report) ของบรษัิทซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลู

อยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท 

- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

- ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ี 

- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษัิท 

4.10 ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้นี ้ในการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ

กรรมการบรษัิทยงัคงมีความรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบรษัิทตอ่บคุคลภายนอก 

4.11 สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบรษัิททราบ 

 ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆไดแ้ก่การเชิญกรรมการพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

มาร่วมประชุมหารือชีแ้จงหรือตอบขอ้ซักถามในเรื่องท่ีเก่ียวกับหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบการ

ปรกึษาหารือผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรกึษาของบริษัท (ถา้มี)หรือจา้งท่ีปรกึษาหรือผูเ้ช่ียวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครัง้คราวใน

กรณีจาํเป็นดว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิทการขอใหพ้นกังานของบรษัิทสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบักิจการของบรษัิทเพ่ือประโยชนใ์นการ

ตรวจสอบหรือสอบสวนในเรือ่งต่างๆเพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานภายใตห้นา้ท่ีความรบัผิดชอบสาํเร็จลลุ่วงไปดว้ยดีการมอบหมายให้

พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิทคนหนึง่หรอืหลายคนกระทาํการใดๆภายในขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือประโยชน์

ในการตรวจสอบรวมถงึการดาํเนินการตา่งๆท่ีกลา่วแลว้ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทยอ่ยเทา่ท่ีไดร้บัมอบหมายหรอืรอ้งขอจากบรษัิท

ยอ่ยและเทา่ท่ีอาํนาจหนา้ท่ีจะเปิดช่องใหด้าํเนินการได ้
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5) การประชุม 

5.1 จาํนวนคร้ังการประชุม 

5.1.1 ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงิน แผนการตรวจสอบ

ภายในประจําปี (Audit Plan) รายงานผลการตรวจสอบภายใน และเรื่องอ่ืนๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ หรือให้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือพิจารณาเรื่องจาํเป็นเรง่ด่วนอ่ืนๆ ไดต้ามแต่จะ

เห็นสมควรคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งประชุมร่วมกันอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจจัดการประชุม

เพ่ิมเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

5.1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษได ้ หากมีการรอ้งขอจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืประธานกรรมการบรษัิท ใหพิ้จารณาระเบียบวาระท่ีจาํเป็นตอ้งหารอืรว่มกนั 

5.1.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยคาํสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบลว่งหนา้ไม่

นอ้ยกว่า 5 วนัทาํการ เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็นเรง่ด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีการอ่ืน หรอืกาํหนดวนัประชุมให้

เรว็กวา่นัน้ก็ได ้

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.2.1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการตรวจสอบท่ีบรษัิทแตง่ตัง้จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

5.2.2 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการตรวจสอบ

ท่ีมาประชมุเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ อาจเชิญผูบ้ริหารของบริษัท หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมหรือขอชีแ้จงในเรื่องท่ี

เก่ียวขอ้งได ้

5.2.4 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจะตอ้งเขา้รว่มประชมุดว้ยทกุครัง้ 

5.3 การลงคะแนนเสียง 

5.3.1 การออกเสียงในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบใหถื้อเอาความเห็นท่ีเป็นสว่นเสียงขา้งมากเป็นสาํคญั ในกรณีท่ี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด อย่างไรก็ตาม ความเห็น

ของกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยใหน้าํเสนอเป็นความเห็นแยง้ตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

5.3.2 กรรมการตรจสอบผูม้ีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดมิใหแ้สดงความเห็นและไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในเรือ่งนัน้  

5.3.3 ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

6) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

6.2 ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปนี ้ซึง่อาจมี

ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ตอ่คณะกรรมการของบรษัิท เพ่ือดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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(1) รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(2) การทจุรติ หรอืมีสิง่ผิดปกติ หรอืมีความบกพรอ่งสาํคญัในระบบการควบคมุภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืขอ้กาํหนดใดๆ ของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การประกอบธุรกิจของบรษัิท 

6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่อฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินงาน และไดม้ีการหารอืรว่มกนักบัคณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารแลว้วา่ตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 

เมื่อครบกาํหนดเวลาท่ีกาํหนดไวร้ว่มกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยตอ่การดาํเนินการแกไ้ขดงักลา่ว

โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งท่ีพบดงักล่าวโดยตรงต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

7) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํการประเมินผลการปฏิบตัิงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง  และรายงานปัญหาอปุสรรคท่ี

เป็นเหตใุหก้ารปฏิบตัิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค ์(หากมี) เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ 

8) ค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทาํหนา้ท่ีพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนประธาน และกรรมการตรวจสอบ  

และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือนาํเสนอขออนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 

 

- ลงนาม     - 

  (ดร.ถกล  นนัธิราภากร) 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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กฎบัตร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้

ครอบคลมุทัง้องคก์ร  รวมทัง้กาํกับดูแลใหม้ีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบอนัเกิดขึน้ไดจ้าก

ปัจจยัผนัแปรตา่งๆ ตอ่ธรุกิจบรษัิทอยา่งเหมาะสม 

1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ประกอบดว้ย กรรมการบริษัท ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ประธานเจา้หนา้ทีก่ารตลาด ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงิน ประธาน

เจา้หนา้ทีป่ฏิบตักิาร และผูอ้าํนวยการสายงานตา่งๆ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตาํแหน่ง ซึ่งไดร้บัการแตง่ตัง้โดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสีย่งตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีประธาน

เจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งโดยตาํแหนง่ 

2) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง ตอ้งเป็นผูม้ีความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็น

ปัจจยัสาํคญัตอ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิท ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์

2.2 สามารถอทิุศเวลาอยา่งพอเพียงในการปฏิบตัิหนา้ท่ี 

2.3 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไมด่าํรงตาํแหนง่ประธานคณะกรรมการบรษัิท 

3) วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้รหิารจากสายงานต่างๆ  ซึ่งหากมีกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลาออกระหว่างดาํรงตาํแหน่ง ใหป้ระธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตัง้บุคคลใหม่เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน และนาํเรื่องการ

แตง่ตัง้กรรมการบรหิารความเสีย่ง เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทในการประชมุครัง้ถดัไป 

การพ้นจากตาํแหน่ง 

กรรมการบรหิารความเสีย่งพน้จากตาํแหนง่โดยทนัที เมื่อ 

- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหนา้ที่การตลาด ประธานเจ้าหนา้ที่การเงิน 

ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร และผูอ้าํนวยการสายงานตา่งๆ 

- เสยีชีวติ 

- ลาออก 

- คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มีมติใหพ้น้จากตาํแหนง่ 

- ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4) ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4.1 พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษัิท ทัง้ความเสีย่งจากการดาํเนินงาน และ

ความเสี่ยงตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั ซึ่งครอบคลมุถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ท่ีสาํคญั เช่น ความเสี่ยง

ดา้นการเงิน ความเสีย่งดา้นการลงทนุ ความเสีย่งดา้นบคุลากร ความเสีย่งดา้นการรกัษาความมั่นคงทางขอ้มลูและความ

ปลอดภยัทางไซเบอร ์ความเสี่ยงเก่ียวกบัขอ้มูลสว่นบคุคล ความเสีย่งเกี่ยวกบักฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และความเสี่ยงท่ีมี

ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงของกิจการ เป็นตน้ เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทใหค้วามเห็นชอบ 
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4.2 กาํหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง โดย

สามารถประเมิน ติดตาม และดแูลปรมิาณความเสีย่งของบรษัิทใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

4.3 ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษัิท 

4.4 กาํหนดเกณฑว์ดัความเสีย่งและเพดานความเสีย่งท่ีบรษัิทจะยอมรบัได ้

4.5 กาํหนดมาตรการท่ีจะใชใ้นการจดัการความเสีย่งใหเ้หมาะสมตอ่สภาวการณ ์

4.6 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ

ปฏิบตัิตามนโยบายท่ีกาํหนด 

4.7 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํทุกไตรมาสเก่ียวกับการบริหาร การดาํเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ

บริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งท่ีตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและกลยุทธ์ท่ี

กาํหนด 

4.8 จดัใหม้ีคณะทาํงานบรหิารความเสีย่งตามความจาํเป็น 

4.9 สนบัสนนุคณะทาํงานบรหิารความเสีย่งในดา้นบคุลากร งบประมาณ และทรพัยากรอ่ืนท่ีจาํเป็น ใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขต

ความรบัผิดชอบ 

4.10 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่ วทั้งบริษัท รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และมี

ประสทิธิภาพ รวมถึงสง่เสรมิการพฒันาวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งในบรษัิท 

4.11 จดัใหม้ีการทบทวนระบบหรอืประเมินประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่งอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไวใ้นแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ของบรษัิท และในทกุๆ ระยะเวลาท่ีพบวา่ ระดบั

ความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึการใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหนา้และรายการผิดปกติทัง้หลาย 

5) การประชุม 

5.1 จาํนวนคร้ังการประชุม 

5.1.1 คณะกรรมการความเสี่ยง ตอ้งประชุมรว่มกันอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจจดัการประชุมเพ่ิมเติมตามท่ี

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเห็นสมควร 

5.1.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษได ้ หากมีการรอ้งขอจาก

กรรมการบรหิารความเสีย่ง หรอืประธานกรรมการบรษัิท ใหพิ้จารณาระเบียบวาระท่ีจาํเป็นตอ้งหารอืรว่มกนั 

5.1.3 เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมีหนา้ท่ีนดัหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชมุ นาํสง่เอกสาร

ประกอบการประชุม  และบนัทึกรายงานการประชุม ทัง้นีห้นงัสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้

นาํสง่ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการประชมุ 
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5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น

ประธานในท่ีประชมุ 

5.2.2 ในกรณี ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้

กรรมการบรหิารความเสีย่งท่ีมาประชมุเลอืกกรรมการบรหิารความเสีย่งคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.2.3 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง อาจเชิญผูบ้รหิารของบรษัิทหรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้รว่มประชมุหรอืขอชีแ้จงในเรือ่ง

ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

5.2.4 เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง หรอืผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจะตอ้งเขา้รว่มประชมุดว้ยทกุครัง้ 

5.3 การลงคะแนนเสียง 

 มติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน  หนึง่คนมีหนึง่เสียง

ในการลงคะแนน  ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

6) การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท ทราบผลการประชมุหรอืในสิง่ท่ีตอ้งดาํเนินการปรบัปรุง

แกไ้ข หรอืเรือ่งอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบรษัิทควรทราบ ในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ถดัไป 

6.2 ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี รายงาน

ประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ถึงการปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่ง 

7) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาํการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง  และรายงานปัญหา

อปุสรรคท่ีเป็นเหตใุหก้ารปฏิบตัิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค ์(หากมี) เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ 

8) ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ที่พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประธาน และกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง  และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือนาํเสนอขออนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 

 

- ลงนาม     - 

  (นายวิรฐั สขุชยั)  

  (รกัษาการ)ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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กฎบัตร 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 โดยมติของท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 6/2561 วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี ในดา้นการสรรหาและ

พฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู สดัสว่นกรรมการท่ีเหมาะสม มีกระบวนการสรรหา คดัเลอืกกรรมการท่ีโปรง่ใส ชดัเจน ตลอดจนมี

โครงสรา้งคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุใหก้ารดาํเนินงานของบรษัิทเป็นไปตามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเ่ป็น

ผูบ้รหิาร ไมน่อ้ยกวา่ 3 คน และกรรมการมากกวา่กึ่งหนึง่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

1.2 คณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้กรรมการอิสระคนหนึง่ขึน้เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผูค้ดัเลอืกและแตง่ตัง้เลขานกุารคณะ 

2) คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2.1 ไมเ่ป็นประธานกรรมการบรษัิท 

2.2 ตอ้งเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถและประสบการณท่ี์เหมาะสม ตลอดจนมีความรู ้ความเขา้ใจ ถึงคณุสมบตัิ หนา้ท่ี และ

ความรบัผิดชอบของตน  

2.3 สามารถอทิุศเวลาอยา่งพอเพียงในการปฏิบตัิหนา้ท่ี 

3) วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3.1 ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี ้กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน ท่ีพน้จากตาํแหนง่ตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ดาํรงตาํแหนง่ไดอี้กนอกจากการพน้ตาํแหนง่ตามวาระ

ดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน พน้จากตาํแหนง่เมื่อ 

3.1.1 ตาย 

3.1.2 ลาออก 

3.1.3 ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ตามกฎบตัรนี ้ 

3.1.4 คณะกรรมการบรษัิทมีมติใหพ้น้จากตาํแหนง่ 

3.1.5 พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษัิท หรอืครบวาระการดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิท 

3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดย

ควรแจง้เป็นหนงัสอืลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน พรอ้มเหตผุล และใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูอ้นมุตัิ ในกรณีท่ีกรรมการ

สรรหาฯ พน้จากตาํแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีพน้จากตาํแหน่งตอ้งรกัษาการในตาํแหนง่ เพ่ือดาํเนินการ

ตอ่ไปก่อนจนกวา่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

3.3 ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการสรรหาฯ ภายใน 90 วนั เพ่ือใหก้รรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน มีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน จะอยูใ่นตาํแหนง่ไดเ้พียงวาระท่ียงัคงเหลอือยูข่องกรรมการสรรหาฯ ซึง่ตนแทน  
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4) ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4.1 ด้านการสรรหา 

4.1.1 พิจารณาองคป์ระกอบ คณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวม และรายบคุคล ท่ี

เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกิจของบริษัททัง้ในดา้นการศึกษา ความรู ้ความชาํนาญ 

ทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท และความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์

บรษัิทกาํหนด   

4.1.2 พิจารณาคณุสมบตัิของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ท่ีเหมาะสมกับการบริหารจดัการธุรกิจของบริษัท เพ่ือใหบ้รรลุ

วิสยัทศันท่ี์กาํหนดไว ้โดยใหค้รอบคลมุทัง้ในดา้นการศึกษาประสบการณ ์ความรู ้ความเช่ียวชาญ และนาํปัจจยั

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีสาํคญัและเก่ียวขอ้ง เช่น สภาพและแนวโนม้เศรษฐกิจและอตุสาหกรรม ตลอดจนภาวะ

แขง่ขนัทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาดว้ย 

4.1.3 กาํหนดกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบคุคล ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งและคณุสมบตัิตามท่ีกาํหนดไว้

ในขอ้ 4.1.1 และ 4.1.2  โดยจดัทาํเป็น Board Skill Matrix เพ่ือช่วยใหก้ารสรรหากรรมการมีความสอดคลอ้งกับ

กลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจ  โดยยดึมั่นในหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

4.1.4 สรรหาและคดัเลอืกกรรมการบรษัิทท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือนาํเสนอต่อ

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแตง่ตัง้เมื่อมีตาํแหนง่วา่งลง 

4.1.5 กาํกบัดูแลใหบ้ริษัทจดัใหม้ีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีใหแ้ก่กรรมการท่ี

ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหม ่

4.1.6 จดัทาํและทบทวนแผนการสบืทอดตาํแหนง่ (Succession plan) ของผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษัิท เพ่ือเตรยีมความ

พรอ้มเป็นแผนตอ่เน่ืองใหม้ีสบืทอดงาน เพ่ือใหก้ารบรหิารงานของบรษัิทสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

4.1.7 สนบัสนนุใหบ้รษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอรายช่ือบคุคลเขา้รบับรกิารสรรหาเป็นกรรมการบรษัิท 

4.2 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

4.2.1 กาํหนดและจัดทาํนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ใหเ้หมาะสมกับหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบของกรรมการ โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกบัผลการดาํเนินงานโดยรวมของบรษัิท เพ่ือใหส้ามารถจูงใจ

และรกัษากรรมการท่ีมีความสามารถ มีคณุภาพ และศกัยภาพ ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพิ้จารณาเพ่ือให้

ความเห็นชอบก่อนนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี เพ่ือขออนมุตัิ 

4.2.2 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ี

คณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้ ทัง้สว่นท่ีเป็นคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และสทิธิประโยชนอ่ื์นๆ    

4.2.3 กาํหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปี และพิจารณาปรบัอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่

ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษัิท พรอ้มทัง้นาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 

4.3 พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.4 รบัผิดชอบตอ่การอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

5) การประชุม 

5.1 จาํนวนคร้ังการประชุม 

5.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งประชุมรว่มกนัอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และอาจจดัการประชุม

เพ่ิมเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร 
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5.1.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจเรยีกประชมุคณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษได ้หากมี

การรอ้งขอจากกรรมการสรรหาฯ  หรอืประธานกรรมการบรษัิท ใหพิ้จารณาระเบียบวาระท่ีจาํเป็นตอ้งหารอืรว่มกนั 

5.1.3 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีหนา้ท่ีนดัหมายการประชมุ จดัเตรยีมวาระการประชมุ 

นาํสง่เอกสารประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ ทัง้นีห้นงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการ

ประชมุ ใหน้าํสง่ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนการประชมุ 

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.2.1 การประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ  ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจาํนวน 

กรรมการสรรหาฯ ทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ และใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.2.2 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อยูใ่นท่ีประชมุหรอืไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบริหารสรรหาฯ 

ท่ีมาประชมุเลอืกกรรมการสรรหาฯ คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.2.3 คณะกรรมการสรรหาฯ  อาจเชิญผูบ้รหิารของบรษัิท หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้รว่มประชมุหรอืขอชีแ้จงในเรือ่งท่ีเก่ียวขอ้งได ้

5.2.4 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ จะตอ้งเขา้รว่มประชมุดว้ยทกุครัง้ 

5.3 การลงคะแนนเสียง 

 มติท่ีประชมุใหถื้อเสยีงขา้งมากของกรรมการสรรหาและกาํหนคา่ตอบแทนท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน  หนึ่งคน

มีหนึง่เสยีงในการลงคะแนน  ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

6) การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6.1 คณะกรรมการบริหารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบผลการประชุมหรือในสิ่งท่ีตอ้ง

ดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ข หรอืเรือ่งอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบรษัิทควรทราบ ในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ถดัไป 

6.2 ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาฯ  รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบใน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี รายงานประจาํปี (แบบ 

56-1 One Report) ถึงการปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

7) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง  และ

รายงานปัญหาอปุสรรคท่ีเป็นเหตใุหก้ารปฏิบตังิานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค ์(หากมี) เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ 

8) ค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะไดร้บัค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบตามท่ี

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและนาํเสนอขออนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 

 

- ลงนาม     - 

  (นางสาววรนชุ สไุพบลูยพิ์พฒัน)์ 

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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กฎบัตร 

คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร เพ่ือกาํหนดบริหารงานในเรือ่งท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามธุรกิจ

ปกติ และงานบริหารของบริษัท และสามารถกาํหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงาน รวมถึงการ

ตรวจสอบและตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษัิทตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบรษัิทกาํหนด 

1) องคป์ระกอบ 

1.1 คดัเลือกจาก กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร ซึ่งไดร้บัการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้นี ้

คณะกรรมการบรหิารประกอบไปดว้ยกรรมการบรหิารไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

1.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริหาร 1 คน ท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือทําหน้าท่ีประธาน

กรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร

เทา่กบัวาระการดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรหิาร 

1.3 คณะกรรมการบริหารจะพิจารณ าและแต่งตั้งบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณ ะ

กรรมการบริหาร เพ่ือช่วยเหลือการทาํงานของคณะกรรมการบรหิารเก่ียวกบัการนดัหมายการประชุม การจดัเตรยีมวาระ

การประชมุ การนาํสง่เอกสารการประชมุ และการบนัทกึรายงานการประชมุ 

2) คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

2.1 เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถและประสบการณท่ี์เหมาะสม ตลอดจนมีความรู ้ความเขา้ใจ ถึงคณุสมบตัิ หนา้ท่ี และความ

รบัผิดชอบ และสามารถอทิุศเวลา และความคิดเห็นในการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรหิาร 

2.2 ประธานคณะกรรมการบรหิารไมด่าํรงตาํแหนง่ประธานคณะกรรมการบรษัิท 

3) วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหาร 

3.1 ใหค้ณะกรรมการบรหิาร มีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี ้กรรมการบรหิาร ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการ

แตง่ตัง้เขา้ดาํรงตาํแหนง่ไดอี้กนอกจากการพน้ตาํแหนง่ตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการบรหิาร พน้จากตาํแหนง่เมื่อ 

3.1.1 ตาย 

3.1.2 ลาออก 

3.1.3 ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบรหิาร ตามกฎบตัรนี ้ 

3.1.4 คณะกรรมการบรษัิทมีมติใหพ้น้จากตาํแหนง่ 

3.1.5 พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษัิท หรอืครบวาระการดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิท / ผูบ้รหิารของบรษัิท 

3.2 กรรมการบรหิารคนใดจะลาออกจากตาํแหนง่ใหย้ื่นใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบรษัิท โดยควรแจง้เป็นหนงัสอืลว่งหนา้

อย่างนอ้ย 1 เดือน พรอ้มเหตผุล และใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็น ในกรณีท่ีกรรมการบริหาร พน้จากตาํแหนง่ทัง้คณะ ให้

คณะกรรมการบรหิาร ท่ีพน้จากตาํแหนง่ตอ้งรกัษาการในตาํแหนง่ เพ่ือดาํเนินการตอ่ไปก่อนจนกวา่คณะกรรมการบรหิาร

ชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 
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3.3 ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริหาร ว่างลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการบริหาร ภายใน 90 วัน เพ่ือให้กรรมการบริหาร มีจํานวนครบตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการบริหาร จะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัคงเหลืออยู่ของ

กรรมการบรหิาร ซึง่ตนแทน  

4) ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบรหิาร มีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในการบรหิารงานในเรือ่งเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติธุระ

และงานบรหิารของบรษัิทตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั่งและมติของท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีกลั่นกรองและกาํหนดนโยบาย  แผนธุรกิจ  งบประมาณ  

โครงสรา้งการบรหิารงาน  และอาํนาจการบรหิารตา่งๆ ของบรษัิท ตลอดจนกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการดาํเนินธุรกิจเพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการของบรษัิท พิจารณาและอนมุตัิ และ/หรือ ใหค้วามเห็นชอบ รวมตลอดถึง

การตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัท ตามนโยบายท่ีกาํหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีและ

ความรบัผิดชอบท่ีสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

4.1 นาํเสนอนโยบาย กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของบริษัท การตัง้กิจการใหม่/เลิก

กิจการ/ควบกิจการ/โอนกิจการ การร่วมลงทุน (โดยมีส่วนรว่มในการบริหารงาน) การกาํหนดแผนการเงิน โครงสรา้ง

องคก์รและการบรหิารงาน ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองขอ้เสนอของฝ่ายบรหิาร เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท

พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

4.2 ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 

เปา้หมายท่ีกาํหนดไว ้และงบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท หรือตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

และมหีนา้ท่ีตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจาํ 

4.3 พิจารณาอนุมตัิการใชจ้่ายเงินลงทนุท่ีสาํคญัๆ ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปีตามท่ีจะไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษัิท หรอืตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทไดเ้คยมีมติอนมุตัิ ในหลกัการไวแ้ลว้ 

4.4 พิจารณาอนมุตัิเงินลงทนุ (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจาํปีเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อปี และ

เมื่อมีการอนมุตัิรายการดงักลา่วแลว้ ใหแ้จง้ตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือรบัทราบตอ่ไป 

4.5 พิจารณาอนมุตัิการกูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสนิเช่ือ หรอืการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัทแต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 

10 ลา้นบาท และภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ลา้นบาท และกรณีท่ีต้องใช้ทรพัยส์ินของบริษัทเป็นหลักประกัน ตอ้ง

นาํเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิท  

4.6 พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจาํปีเพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิก่อนนาํเสนอต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

4.7 กาํหนดโครงสรา้งองคก์ร / การบรหิารงาน นโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล ซ่ึงครอบคลมุถงึการสรรหา อบรม พฒันา 

การประเมินผลงาน รวมทัง้การโยกยา้ย เลกิจา้ง กาํหนดเงินคา่จา้ง ค่าตอบแทน โบนสั และผลประโยชนต์อบแทนอ่ืนๆ ท่ี

เหมาะสม 
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4.8 มีอาํนาจในการมอบอาํนาจใหบ้คุคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรอืหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยูภ่ายใต ้การควบคมุของ

คณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบ้คุคลดงักลา่ว มีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร และภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขบคุคลท่ี

ไดร้บัมอบอาํนาจหรอืการมอบอาํนาจนัน้ๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 ทัง้นี ้การมอบอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ 

หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหผู้ร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) มีสว่นไดเ้สยี หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย และ/

หรือ บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอาํนาจอนมุตัิการดาํเนินการในเรื่องดงักลา่ว โดยเรื่องดงักลา่วจะตอ้ง

เสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนมุตัิตอ่ไป ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการ

ท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และ/หรอื ตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอื หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

4.9  ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

5) การประชุม 

5.1 จาํนวนคร้ังการประชุม 

5.1.1 คณะกรรมการบริหาร ตอ้งประชุมรว่มกนัอย่างนอ้ยปีละ 12 ครัง้ และอาจจัดการประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีประธาน

คณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร 

5.1.2 ประธานคณะกรรมการบริหาร อาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการรอ้งขอจาก

กรรมการบรหิาร หรอืประธานกรรมการบรษัิท ใหพิ้จารณาระเบียบวาระท่ีจาํเป็นตอ้งหารอืรว่มกนั 

5.1.3 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสาร

ประกอบการประชุม และบนัทึกรายงานการประชุม ทัง้นีห้นงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้

นาํสง่ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการประชมุ 

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจาํนวนกรรมการบรหิาร ทัง้หมด

จึงจะครบองคป์ระชมุ และใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิาร เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.2.2 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบรหิาร ไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบรหิาร ท่ีมา

ประชมุเลอืกกรรมการบรหิาร คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.2.3 คณะกรรมการบรหิาร อาจเชิญผูบ้รหิารของบรษัิทหรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้รว่มประชมุหรอืขอชีแ้จงในเรือ่งท่ีเก่ียวขอ้งได ้

5.2.4 เลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร จะตอ้งเขา้รว่มประชมุดว้ยทกุครัง้ 
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5.3   การลงคะแนนเสียง 

 มติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการบริหารท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสียงชีข้าด  กรรมการบริหารท่ีมีสว่นได้

สว่นเสยีในเรือ่งท่ีพิจารณาเรือ่งใด มิใหเ้ขา้รว่มพิจารณาหรอือกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ๆ 

6) การรายงานของคณะกรรมการบริหาร 

6.1 คณะกรรมการบริหาร รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบผลการประชุมหรือในสิ่งท่ีตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ข หรือ

เรือ่งอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบรษัิทควรทราบ ในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ถดัไป 

6.2 ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหาร รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี รายงานประจาํปี (แบบ 

56-1 One Report) ถึงการปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานตามธุรกิจปกติ และงานบรหิารของบรษัิท 

7) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบรหิาร ทาํการประเมินผลการปฏิบตัิงานทกุปี โดยการประเมินตนเอง  และรายงานปัญหาอปุสรรคท่ีเป็น

เหตใุหก้ารปฏิบตัิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค ์(หากมี) เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ 

8) ค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริหาร จะไดร้บัค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

ยกเวน้กรรมการซึง่เป็นพนกังานซึง่ไดร้บัเงินเดอืนประจาํ จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทน 
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